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1. Sumário executivo (análise global ao funcionamento do curso)

No Programa Doutoral em Nanociências e Nanotecnologia (PD N&N) 6 estudantes (de um total de 9) e respectivos orientadores
foram chamados a responder aos inquéritos. Entre os 6 estudantes, 4 submeteram os seus relatórios de progresso científico e
responderam aos inquéritos bem como os respectivos orientadores; os dois alunos restantes não submeteram os seus relatórios de
progresso nem responderam aos inquéritos pelo que foram considerados não elegíveis pelo Subsistema para a Garantia da Qualidade
dos Programas Doutorais (SubGQ_PD). Relativamente a estes 2 alunos e à data dos inquéritos, um deles já havia prestado Provas de
Doutoramento e o segundo já tinha provas marcadas (Setembro de 2017). Os 4 estudantes efectivamente inquiridos encontram-se
em 4ªmatrícula, com perspectivas de submissão ou defesa de Tese a curto prazo (até ao início de 2018). Os relatórios de progresso
científico submetidos pelos estudantes inquiridos conjuntamente com as respostas dos estudantes (e respectivos orientadores) aos
inquéritos (nas suas vertente de evolução científica, supervisão e recursos) evidenciaram no seu conjunto e de forma genérica as
seguintes  características:  -  Alunos  motivados,  orientados  por  equipas  funcionais  e  competentes,  integrados  em grupos  de
investigação dinâmicos. -Cumprimento dos planos de trabalhos de investigação sem desvios assinaláveis. - Alunos com indicadores
de outputs científicos, designadamente: 1 capítulo de livros, 14 artigos em revistas internacionais e 34 comunicações em conferencias
(2 das quais palestras convidadas).

2. Pontos fortes

Alunos integrados em grupos de investigação dinâmicos;  Equipas de orientação competentes Bons recursos (equipamentos
laboratoriais e consumíveis) de suporte ao programa Doutoral

3. Pontos fracos

Reduzido número de alunos inquiridos e em condições de ser avaliado (<50% do número total de alunos do PD N&N).
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1. Resumo sobre os estudantes no curso e preenchimentos dos diversos instrumentos no processo do SubGQ_PD

Nº de estudantes do curso 10

Universo de respondentes 6

Nº de estudantes que responderam ao relatório de estudante 4

Nº de estudantes com resposta da CAe 4

Nº de estudantes com resposta no rDPD 4

2. Resumo sobre as situações identificadas

âmbito situações problemáticas ok boas práticas

Evolução Científica -- 1 3

Supervisão -- 1 3

Recursos -- 2 2
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